
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм: Основне академске студије социологије 

Назив предмета: Увод у социологију 2 

Наставник/наставници: професор др Владимир М. Вулетић, доцент др Јелена Н. Пешић, асистент др 
Стефан Јанковић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: одслушан курс Увод у социологију 1 

Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање студената са основним социолошким појмовима који се користе у анализи 
друштвених појава и проблема; довођење у везу кључних социлошких појмова; препознавање елемената 
друштвене структуре који утичу на друштвено делање појединаца и обликовање друштвених односа у 
различитим сферама живота; схватање начина функционисања друштвених институција; разумевање 
сложености друштвеног детерминизма и међуповезаност фактора који утичу на друштвене појаве.    

Исход предмета  

Студент је оспособљен да прати курсеве на вишим годинама Основних академских студија социологије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Студенти се упознају са облицима и врстама друштвеног груписања, друштвеном стратификацијом и 
друштвеном покретљивошћу, теоријским разумевањем друштвених неједнакости и сиромаштва. Поред 
тога, упознају се са организацијом и функционисањем друштва и кључним појмовима везаним за 
друштвене промене и типове друштва. 

 

Практична настава 

Семинарске  вежбе се састоје од обраде примарне социолошке литературе. У оквиру семинарских вежби 
студенти презентују садржај семинарске литературе и на основу тога дебатују о кључним питањима која 
предложени текстови покрећу. 
Литература  

Обавезна литература: 

Хараламбос, Мајкл. 2002. Социологија - теме и перспективе. Загреб: Голден маркетинг, стр. 503-530; 588-
603; 609-633; 685-722; 774-803; 884-889; 921-944; 965-974; 991-1013; 1032-1079. 

 

Препоручена литература: 

Кувачић, Иван. 2004. Увод у социологију. Загреб: Голден маркетинг. 

Вебер, Макс. 1976. Привреда и друштво, том 1 и 2. Београд: Просвета.   

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2 Практична настава: 15x2 

Методе извођења наставе 

Предавања, разговор са студентима, коришћење информација доступних на интернету, писање 
семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 50 ..........  



семинар-и 10   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


